O PREÇO DO CRESCIMENTO
TEXTO: 1 Samuel 15:1-23
1 Samuel disse a Saul: "Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei
de Israel, o povo dele; por isso escute agora a mensagem do Senhor.
2 Assim diz o Senhor dos Exércitos: ‘Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a
Israel, atacando-os quando saíam do Egito.
3 Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao SENHOR para destruição tudo
o que lhes pertence. Não os poupem; matem homens, mulheres, crianças, recémnascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos’ ".
4 Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim: duzentos mil soldados de
infantaria e dez mil homens de Judá.
5 Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale.
6 Então disse aos queneus: "Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu
não os destrua junto com eles; pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando
eles estavam vindo do Egito". Então os queneus saíram do meio dos amalequitas.
7 E Saul atacou os amalequitas por todo caminho desde Havilá até Sur, a leste do Egito.
8 Capturou vivo Agague, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo.
9 Mas Saul e o exército pouparam Agague e o melhor das ovelhas e dos bois, os
bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era
desprezível e inútil destruíram por completo.
10 Então o Senhor falou a Samuel:
11 "Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as
minhas instruções". Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite.
12 De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: "Saul foi para o
Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal".
13 Quando Samuel o encontrou, Saul disse: "O Senhor o abençoe! Segui as instruções
do Senhor".
14 Samuel, porém, perguntou: "Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus
próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? "
15 Respondeu Saul: "Os soldados os trouxeram dos amalequitas; eles pouparam o
melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos
totalmente o restante".
16 Samuel disse a Saul: "Fique quieto! Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite".
Respondeu Saul: "Diga-me".
17 E Samuel disse: "Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o
líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel
18 e o enviou numa missão, ordenando: ‘Vá e destrua completamente aquele povo
ímpio, os amalequitas; guerreie contra eles, até que os tenha eliminado’.
19 Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez
o que o Senhor reprova? "
20 Disse Saul: "Mas eu obedeci ao Senhor! Cumpri a missão que o Senhor me
designou. Trouxe Agague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas.
21 Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava
consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus, em
Gilgal".

22 Samuel, porém, respondeu: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em
sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o
sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
23 Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria.
Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei".
INTRODUÇÃO:
 O crescimento tem um preço, ele dói.
 Sabemos que Saul não pagou este preço, e por isto perdeu o seu governo antes
mesmo de começar. Ele nunca cresceu apenas decresceu.
 Davi, seu sucessor, só cresceu. E pagou todo o preço que Saul recusou pagar.
 E você, quer crescer? Independente da sua idade? Então, existe um preço.
 Nesta mensagem vou listar algumas questões que nos falam sobre o valor deste
preço.
 PARA QUE VOCÊ PAGUE O PREÇO E CRESÇA, VOCÊ PRECISA:
1. RESPONDA AO SEU CHAMADO: 1 Samuel 15:1
 “Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei
de Israel, o povo dele.” 1 Samuel 15.1
 Você foi salvo, chamado e enviado pelo Senhor. Ele te fez para isto!
 Como Samuel, seu comissionamento não brotou da terra. E se Ele te fez isto não foi
sem propósitos!
 Ele te salvou e te enviou para uma missão de vida.
 E esta missão é para ser exercita onde você estiver; com sua formação, seus
recursos, sua profissão e a influência que você tem em suas mãos.
2. OUÇA A PALAVRA DO SENHOR: 1 Samuel 15.1b
 “Por isso escute agora a mensagem do Senhor.” 1 Samuel 15.1b
 Ele é quem envia e faz recomendações, orientações, capacita com palavras de
orientação e ensino. Sempre foi assim!
 Os pais quando enviam os filhos, os chefes quando enviam seus funcionários, os
militares quando enviam seus soldados e oficiais, os políticos quando enviam seus
subordinados, é também assim e no mundo espiritual.
 Deus quando nos envia a campo com uma missão nos dá também Sua Palavra de
orientação.
3. DEUS SÓ VAI LHE COBRAR DO QUE TE MANDOU FAZER!
 Não existe crescimento espiritual sem obediência.
 Faça o que Ele mandou, mesmo que seja difícil.
 “Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao SENHOR para destruição tudo
o que lhes pertence. Não os poupem; matem homens, mulheres, crianças, recémnascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos.” 1 Samuel 15.3
 Que ordem difícil a de ouvir (até ler é difícil) e pior ainda é executar.
 Por mais difícil que seja tudo que Deus mandar, Ele vai sustentar. E você pode não
entender, mas existe um propósito maior.
 Deus está comprometido com a vontade e planos Dele e não com nosso conforto.

CONCLUSÃO:
 Saul perdeu a bênção de Deus e o dom da presença do profeta Samuel.
 Ele não cresceu porque não pagou o preço do crescimento.
 E Samuel teve pena de Saul. Não é que Deus pegou pesado com ele, é que Saul
desvalorizou o a Glória de Israel.

